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Geacht college,

Wij hebben uw besluit ontvangen op ons verzoek van 16 januari 2018 om informatie. Een
verzoek wat tevens was te beschouwen als een verzoek als bedoeld in de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob).Wij kunnen ons niet vinden in uw besluit tot weigering van het produceren van
de door ons gevraagde stukken en maken daar dan ook bezwaar tegen.

Feiten
In uw brief van 8 november 2017 geeft u aan dat u heeft besloten de Arhi-procedure, die moet
leiden tot samenvoeging van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren, te zullen voortzetten. U
heeft daarbij aangegeven vóór 1 september 2018 te komen met het herindelingsadvies als
bedoeld in de V/et Arhi. Gelijktijdig heeft u in uw brief het voorstel van de drie gemeenten om
te komen tot meervoudige centrumgemeente regeling, op basis van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, af gew ezen.

Naar aanleiding van die brief heeft ons college, mede namens de Gemeenteraad, aan u vragen
voorgelegd bij brief van 14 december 2017. Op die brief heeft u gereageerd bij brief van l6
januari 2018. Het geheel van voorgaande correspondentie heeft geleid tot onze onderbouwde
preventieve zienswijze van 5 februari 2018.
Daamaast hebben wij u collegialiter en aanvullend op grond van de Wob verzocht om
toezending van stukken, waarvan u in uw bestreden besluit hebt aangegeven dat zij bestaan.
U heeft op grond van art. 1l Wob geweigerd de gevraagde stukken aan ons te overleggen.

De daarbij aangevoerde argumenten spreken ons niet aan en voldoen niet aan de in art. 3:46

Awb te stellen eisen.

E
Caarne bij

beantwoording daturn,

Juridisch kader vanuit de Wet openbaarheid bestuur
1 . Nu er geen sprake is in de stukken I tlm 4 van de bijlage bij uw besluit van ambtelijke
aantekeningen maar van voldragen stukken die aan uw college ter beoordeling zijn of
konden worden voorgelegd kan er geen sprake zijnvantoepasselijkheid van art. 11 Wob.
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2.

Uitgangspunt van de Wob is, dat alle stukken openbaar zijn behoudens uitzonderlijke
omstandigheden. Die ziet ons college niet en u beargumenteert ook niet dat van die
omstandigheden in casu sprake is.

3.

Gezien de juridische grondslag van het open overleg dat is voorzien in de Wet Arhi en de
omstandigheid dat er geen sprake is van zodamge omstandigheden die geheimhouding van
de door u onder I tlm 4 genoemde stukken noodzakelijk maken, althans daar is ons niet van
gebleken, dienen deze stukken aan ons college openbaar te worden gemaakt.

4.

Ons is ook niet duidelijk welke jurisprudentie ten grondslag kan liggen aan het door u
genomen besluit tot geheimhouding van de door u aangegeven stukken.

Het is om deze reden dat wij daarom wensen te worden voorzien van alle op deze zaak
betrekking hebbende stukken. Wij behouden ons het recht voor aan de hand van de op de zaak
betrekking hebbende stukken hetbezwaarschrift aan te vullen, hoewel dit bezwaarschrift één
geheel vormt en als zodanig kan worden behandeld, zodat art.6:5 Awb geen toepassing geniet.
Tevens dringen wij er bij u op aan te worden gehoord op dit bezwaar.
Tot slot verzoeken wij u om vergoeding van kosten juridische bijstand als voorzien in art. 8:75
van de Awb.

Aanvullend verzoek

Wij maken tevens van de gelegenheid gebruik om een nader verzoek

aan u te doen.

Wat ons betreft valt uw reactie op dit nadere verzoek onder het bereik vanart.6:19 Awb.
Wij verzoeken u ons te voorzien van een afschrift van de getekende overeenkomst die u heeft
gesloten met Berenschot. Dit naar aanleiding van uw brief van 15 februari 2018 waarin u
aangeeft dat Berenschot zich met ons in verbinding zal stellen.
Wij ontvingen van Berenschot, per mail van22 februari, het Plan van Aanpak
herindelingsontwerpen Gooi- en Vechtstreek. Mogelijk is de overeenkomst met Berenschot tot
stand gekomen buiten toepassing van de Aanbestedingswet. Reden waarom wij u tevens
verzoeken ons de verklaring van aanbesteding te doen toekomen. Dat zou kunnen betekenen dat
de aan ons gelTaagde medewerking, los van hetgeen Berenschot wil, ook objectief onder druk
staat. Waarbij overigens door ons opgemerkt wordt dat de door Berenschot gekozen
formuleringen in haar aanpak op zichzelf niet bepaald kurmen worden beschouwd als een

uitnodiging om mee te werken.
Graagzíen
ondertekende overeenkomst en een verklaring van aanbesteding
tegemoet.

van

en

van Laren
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mw. drs. R. Kruisinga
burgemeester

In de bijlagen treft u de stukken aan waaraan wij in het voorgaande refereren.
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inf. bij BestuurssecrEtariaat
afdeling Burgemeester en Wethouders l¿ren
telefoonnr. 14 035
onderwerp

verzoek om informatie, resp. een Wob verzoek
Geachte Gedeputeerde Staten,

Bij brief van 8 november 2017 ontvingen wij uw bericht over de Ahri-procedure in de regio
Gooi- en Vechtstreek. In deze brief spreekt u het voornem€,n uit om onder andere de gemeenten
Latery Blaricum en Huizen te doen fuseren. Wij hebben eerder geconstateerd dat u de termijn
van artikel 8,lid2 van de Wet ARHI voor het nemen van dit besluit en het opstellen van een
herindelingsadvies heeft verlengd tot 1 september 2018. Ook blijkt uw besluit niet open te staan
voor bezwaar of beroep omdat het geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht

(Awb) betreft.
De gemeenteraad heeft uw brief behandeld in zijn vergadering van 9 novemb er 2017 . Met onze
brief van 20 november 2017 hebben wij u geïnformeerd over de gevoelens en ontvangst van uw
brief c.q. besluit tot verlenging. De gemeenteraad heeft ons college verzocht de juridische,
procedurele en inhoudelijke vragen te ìnventarise¡en die zijn gerezendoor uw voorgenomen
besluit en deze onafhankelijk te laten toetsen en beoordelen. De resultaten van deze
inventarisatie hebben wU per brief aan u gezonden op l4 decembe¡ 2017.

Wij zijn inmiddels begonnen aandeze onafhankelijke toetsing

en beoordeling en hebben naar
aanleiding vandeze verkenning nog een aanvullend (collegiaat) verzoek. Wij, het college van
B&W van de gemeente Laren, verzoekcn u, Gedeputeerde Staten van de provincie NoordHolland, ons alle informatieldocumenten te verstrekken, ook de onderliggeirde documeirten, die
zíjn bedoeld (geweest) voor enlof ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7
november 2017 tenbehoeve van de behandeling van het onderwerp inzakeArhi-procedure
Gooi- en Vechtstreeþ agendapunt 6: Vervolg Arhi-procedure Gooi en Vechtstreek. rüij doelen
hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de
vergadering van 7 november 2017.

E

Voor het college van Laren staat transparantie van besluitvorming voorop en al helemaal bij een
procedure met een mogelijk grote impact voor de gemeente Laren en haar burgers. Wij hebben
kennis genomen van uw afwijzingvan het Wob-verzoek om informatie dat is gedaan door de
vereniging Larens Behoud.

Caame bi j
beantwoor{{i ng (lalunì,
nurnlìrcr cn onderwerp
vennelden

I

ffi il tilll tilfl 1ilt illl

ilil ilil ll]t ililI ililt

ililt

fi i iit till

]i ii il

I

ll

0l

Wij achten de hierbd gewaagde informatie van belang om goed te kunnen begrijpeir op welke
gronden u tot uw besluit bent gekomen. Wij hopen natuurlijk dat u het met ons eens bent dat een
onderling verzoek tussen bestuursorganen zoals provincie en gøneente gehonoreerd dient te
worden, maar voegen hier wel aan toe dat u dit verzoek" indien u dit onverhoopt niet honoreert,
in dat geval dient op te vatten als een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

(woÐ.
Wij zullen de uitkomsten van onze juridische toetsing delen met de gemeenteraad op 3l januari
2018. Aan deze uitkomsten voegen wij ook een zienswijze toe op uw besluit, die congruent is
aan de eerdere zienswijze van de gemeenteraad. Het voorlopig standpunt inclusief de sr¡rnmiere
onderbouwing van uw college dat een fusie noodzakelijk is, wordt niet gedeeld.
Gezien de korte termijn verwachten wij biffien tien dagen na datum van deze brief de door ors
gewaagde stukken,
verbandmet deraads
van 31 januari aanstaande.

Met

ì

\4
G

mw. drs. R. Kruisinga
burgemeester
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Betreft: Wob verzoek
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Kenmerk
r

039166/r 0394s2

Ceacht college,

Op l6 januari 201 8 hebben wij uw verzoek om informatie inzake de
besluitvorming in de vergadering van Cedeputeerde Staten van 7
november 201 7 over de arhi-procedure Cooi en Vechtstreek ontvangen

Uw kenmerk

Wij hebben een inventarisatie gemaakt van alle documenten die vallen
binnen de reikwijdte van uw verzoek, deze zijn in bijgevoegde
inventarislijst opgenomen. Hierbij treft u onze beslissing omtrent
openbaarmaking van deze documenten aan.
Wij hebben alle op de lijst vermelde documenten getoetst aan de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Een aantal documenten betreft in
gemeenteraden aangenomen moties en brieven van colleges van B&W
en is reeds openbaar. U vindt deze stukken wel vermeld in de
inventarislijst, maar omdat ze al openbaar zi1n, maken ze geen
onderdeel uit van dit besluit.
Er is één brief, die nog niet actief openbaar was gemaakt en die wij
openbaar hebben gemaakt bij ons besluit van 5 december 2017 over
een Wob verzoek met dezelfde inhoud als het uwe. U venrvijst in uw
brief ook naar dit Wob besluit.
De overige documenten worden op grond van artikel I I van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) niet openbaar gemaakt. ln de
inventarislijst is aangegeven om welke documenten het gaat. Hieronder
treft u onze motivering aan om deze documenten niet openbaar te

maken.

wij niet openbaar maken zijn opgesteld voor intern
beraad en zijn ambtelijke adviezen met daarin opgenomen persoonlijke
be leid sopvatti ngen. Deze opvatti ngen moete n vertrouwe I ij k bl ijven om
te waarborgen dat ambtenaren vrijelijk de mogelijkheid hebben om hun
opvattingen te uiten zonder dat zlj of de verantwoordelijke bestuurder
daarmee naderhand worden geconfronteerd. Ook moeten bestuurders
zich in vrijheid en vertrouwelijkheid kunnen laten adviseren door hun
ambtenaren zonder dat zi; daar naderhand op kunnen worden
aanges proken.
De documenten die
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2001 DA Haarlem
Telefoon (021) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein

3 3

2012 DE Haarlem
www. noord-holland. nl
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Binnen enkele dagen na verzending van dit besluit treft u uw verzoek en
deze beslissing ( in geanonimiseerde vorm) aan op onze webs¡te,
','ri,,','; nor.¡ rçl ¡ h¡:I iart cì n i ¿""', I b.

Mocht u naar aanleiding van dit besluit en de openbare documenten
nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de behandelend
am btenaar.

Hoogachtend,
Cedeputeerde Staten van Noord-Holland,

p

nciesecretari

s

M. Bergkamp
I

Remk*"

bijlage(n)

lnventarislijst met kenmerk I 039366/1 039461
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Cedeputeerde Staten van NoordHolland, ter attent¡e van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Voor meer informatie kunt u de provinciale website bezoeken
,r-,,,,1,r, ¡r1,)i.Ci,hol l,tn.l rrl.
Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze

behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele
behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op.
ln verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het
telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Celijktijdiq met het indienen van een bezwaarschr¡ft kunt u bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de
Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.

l 039366/l 039452

lnventarislijst behorende bij Wob dossier GS besluit L039366/1039447 arhi-procedure Gooi en
Vechtstreek (kenmerk 1039366/103946L1.

kenmerk

t

2

vindplaats

Wob

nee

Art. 11

30s888/10020

30s888/1002045 en
bijbehorende
toelichtende not¡t¡e

30s888/10020

Juridische bijlage bij
Nota GS

nee

Art.

Communicatie
bijlage bij Nota GS

nee

Art. 1L

Concept brieven aan
gemeenten Gooi en
Vechtstreek, PS van

nee

Art.L1

30s888/10020

30s888/10020
45

GS

Noord-Holland, GS
van Utrecht en
minister van BZK
Reeds

openbaar:
5

30s888/10014
38

Brief B&W van
Weesp aan GS d.d.

Ja

www.noordholland.nl

14 september 2O17

over "invloed
referendum
aanvraag op besluit
GS

in arhi

procedure";
6

Brief B&W's van

Ja

Blaricum, Laren en
Huizen aan GS d.d. 3
oktober 2O!7 over

www.laren.nl
www.blaricum.nl
www.huizen.nl

"arhi-procedure, GR
HBL" met bijlagen
(Meervoudige
centrum regeling
samenwerking
Huizen, Blaricum en
Laren, Toelichting op
de Meervoudige
centrum regeling

samenwerking
Huizen, Blaricum en
Laren,

Processchema).
7

Weigeringsgrond

ialnee
45

45
4

Openbaar

Nota

45
3

omschr'rjving

Brief B&W van
Hilversum aan GS
d.d. 13 oktober 2017

ja

www.hilversum.n

1"1

lnventarislijst behorende bij Wob dossier GS besluit 1039366/1039447 arhi-procedure Gooi en
Vechtstreek
nmerk 1
arhi-procedure Gooi
en Vechtstreek";
8

Motie gemeenteraad
Wijdemeren 2
november 2017:

Ja

www.wiidemeren
.nl

"Een sterke

gemeente Gooi en

Vecht""
(aangenomen);
9

Motie gemeenteraad
Wijdemeren 2
november 2017:
"Bestuurlijk
zelfstandig, ambtelijk
fuseren."'(aangenom

Ja

wwrg.wiidemeren
.nl

en)
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Motie gemeenteraad
Wijdemeren 2
november 2017:
"Reactie op bríef
provincie NoordHolland m.b.t. arhiprocedure"(verworp
en);
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.nl
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Betreft proces opstellen herindelingsontwerp

5

FEB, ?018

Kenmerk
305888/r 046753

Ceachte burgemeester,

Uw kenmerk

Op 7 november 201 7 hebben wij besloten om de provinciale arhiprocedure voort te zetten voor de gemeenten Blaricum, Huizen en Laren
en een herindelingsontwerp voor te bereiden voor een fusie. ln onze
brief van I 6 januari 201 8, kenmerk 305888/1034975 hebben wij u
bericht dat wij u zouden informeren over het plan om met u en de
andere betrokken gemeenten in overleg te treden over het op te stellen
herindelingsontwerp. Wij hebben u eerder ook al, per mail in november
2017, laten weten dat het onze intentie is u actief te betrekken in dit
proces. Wij vinden het van belang en zorgvuldig uw gemeente de ruimte
en de gelegenheid te bieden om uw eigen inbreng voor het
herindelingsontwerp te leveren.
Wij informeren u, en via u tevens uw college en gemeenteraad, dat wi;
opdracht hebben verleend aan Berenschot voor het opstellen van het
herindelingsontwerp en -advies voor Blaricum-H uizen-Laren. Berenschot
heeft als deskundig en onafhankelijk bureau hiervoor een plan van
aanpak gemaakt en stellen samenwerking met u en uw gemeenschap
bijzonder op prijs. Het team van Berenschot bestaat uit Hans van der
Werff, Sofie Dreef en Laurens Vellekoop. De adviseurs van Berenschot
willen gedurende het traject graag nauw optrekken met u en
samenwerken met de provincie. Het team start zijn werkzaamheden
half februari aanstaande en zal volgens planning 1 juli 201 8 het
concept herindelingsontwerp opleveren aan ons college.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
7012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
NHoooì

Provincie Noord-Holland I Cedeputeerde Staten
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De adviseurs van Berenschot zullen binnenkort contact met u opnemen
voor een eerste gesprek, dat beschouwd kan worden als introduct¡e- en

procesgesprek. Hierin zullen zij onder andere het plan van aanpak aan
u toelichten, uw standpunt ten opzichte van het genomen
herindelingsbesluit horen en gezamenlijk met u kijken hoe de interactie
met uw college, gemeenteraad, gemeentelijke organisatie en
gemeenschap plaats kan vinden. Wij verzoeken u deze brief in afschrift
te delen met uw college en gemeenteraad.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

P
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Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast.
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brief¡rummer 8043-2017:501268
bijlage(n)
datum 5 februari 2018

inf. bij Bestuurssecretariaat
afdeling
telefoonnr.

14 03s

onderwerp

Arhi procedure
Geachte college,

Op 8 november 2017 ontvingen wij uw bovenvemrelde brief. Daarop hebben de Ge¡neenteraad
sn ons College iruniddels op verschillende momenten gereageerd.
Op basis van de tot dusver beschikbare informatie en inzichten en ook uw brief van l6 januari
2018 waarin u ingaat op de door de Gemeenteraad n zijn vergadering van 9 november gestelde
vragen hebberì wij een voodopige, preventieve zienswijze vastgesteld. Immers þas) na het
verschijnen van het door u op te stellen herindelingsonfiverp, uiterlijk per

I

september 2018,

staat er ean termijn open voor het indienen van een formele zienswljze door gemeenten en

burgers. Het indienen van zienswijzen nadat besluiten zijn genomen blijkt echter veelal te laat
vanuit het gewenste perspectief van gemeenten. Ook gezien de procedure tot nu heeft dit ons
gemotiveerd om nu al preventief en voorlopíg uw College en Provinciale Staten te informeren
/ta deze zienswijze over alle aspecten die moeten ondersteunen dat de door u voorgestelde fusie
van de gemeenten Blaricum, Huizen en Laren overbodig en zelß contraproductief is.

Wij blijven op basis van de bij ons bekende en door U verstrekte gegevens van mening dat de
procedure bij herhaling niet zorgvuldig is geweest. Het 'open overleg' als bedoeld in de wet, is
geen procedurele 'formaliteit' , maat dient juist ter bescherming van de belangen van de
betrokken gemeenten. Zodamg dat die belangen een grondige, zichtbare inhoudelijke toetsing

krijgen. In casu de betrokken gemeenten hebben aantoonbare bestuurskracht en er is geen
draagvlak voor een fusie aanwezig. Dit onderstreept te meer de noodzaak van een zorgwldige
toetsing van belangen.

ln de aanloop naar

Arhi in

de jaren

'80 van de vorige eeuw werd
het open overleg - dat in de wet is voorgeschreven als rechtsbescherming voor de betrokken
gemcenten, die tot fusie worden gedwongen en niet 'van onderop' willen fuseren (zie het
de totstandkoming van de lVet

Caarne brj
beantrvoording daturn,
nurnrner en ondetvetp
vennelden.
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rapport van Minister Plasterk uit 2013) - door de regering voldoende geacht als waarborg voor
de bescherming van de belangen van betrokken gemeenten. De rechter moest en mocht zich niet
mengen in politieke zaken.

Wij constaterør dat, doordat U steeds niet inhoudelijk ingaat op de argumentatie van de
gemeutte, daarmee f€itelijk nalaat te doen wat U op grond van de wet behoort te doen. De norm
die dient te worden gehanteerd bij het open overleg ís niet gehanteerd, althans de vsreiste
zorgvuldigheid heeft ontbroken.
De door U gewenste fusie levert tenminste de volgende problemen op die U in onze ogen niet
echt in uw beschouwingen betrekt, dan wel bagatelliseert. Wij beperken ons hier tot slechts
enkele aspecten:

a.

b.

algemene uitkering uit het Gemeentefonds: de drie begrotingen wordør niet

bij elkaar
geteld. Volgens de systematiek van het Gemeentefonds wordt de bijdrage aan de
fusiegemeente opnieuw vastgesteld. In ieder geval komen van de drie maal standaard
uitkering per begrotingsjaarper gemeente van rond de 400 Ker twee te veryallen. Het staat
niet vast of de financiering van de fusiegemeente toereikend zalzljn
daar komt bij dat de transitievergoeding in verband met de fusie in de daartoe strekkende
ministeriele regeling van Bzk, geziende kosten alleen al van de ontvlechting van de BELCombinatie, bij lange na niet toereikend is. Te meer niet als bedacht wordt dat in het
begrotingsjaar voorafgaande aan de fusie al aan ieder d€r fuserende gemeenten een deel van
die transitievergoeding wordt uitbetaald. Uw opmerking in uw beantwoording van 16
januari (waag 8) dat de Provincie niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de
financiële gevolgen omdat een arhi-procedure uitmondt in een wet vinden wij in dit verband

c.

onbegrijpelijk. Slechts doordat u het initiatief neemt om te komen tot een herindeling
ontstaan die ongewenste financiële gevolgen als het voorstel uiteindelijk wet wordt.
wat betreft de kosten van de gevolgen van de fusie in relatie tot de BEL Combinatie zijn er,
gezien art. 41 Arhi, in relatie tot art. 9,lid2, Wet gemeenschappelijke regelingen meerdere
opties. De meeste herindelingswetten geven namelijk aan dat de nieuwe geineente binnen
een halfjaar na aanvang van haar bestaan 'maatregelen' moet treffen m.b.t. de
verbondenheid aan gemeenschappelijke regelingen. Daarbij worden zo nodig de regelíngen
zelf en eventuele wettelijke bepalingen opzij gezet. De opmerkingen van de
verantwoordeldke Gedeputeerde in dit kader tijdens de behandeling in de commissie
Economie, Energie en Bestuur van27 oktober 2017 daf e.e.a. "wel mee zal vallen'o zijnwat
ons betreft niet alleen voorbarig, maar bovendien en inhoudelijk bezien niet onderbouwd en
onjuist. Dit geldt ook voor de in de commissie gemaakte opmerking dat het rapport Deloitte
zegl dat de samenwerking binnen de BEl-gemeenten kwetsbaar is. Dat zeg¡hel rapport
echter nadrukkelijk niet. Het toont t€meer aan dat de aangevoerde argumentatie door de
gemeente Laren niet serieus door u is gewogen. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen al de
afrvikkeling van de BEL Combinatie als GR voor een aantal jaren een groot beslag op de
liquiditeiten van de nieuwe gemeente zal leggen Wij hebben dit meermalen gemotiveerd
aangegeven.
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De argumentatie ten aaruienvan de verbondsn gemeenschappelijke regelingen zoals die u
ons voorhoudt in uw reactie van I 6 januari 20 I 8 overtuigt dan ook niet.
zoals in algemene zin gememoreerd gaat u in geen van uw reacties echt in op de door ons
geformuleerde zienswijze van oktober 20l6.Eenzienswijze die wij nog steeds integraal
stEunen en waarbij

wij nadrukkelijk en onderbouwd de toegevoegde waarde van de vorming

van drie regiogerneenten betwisten.

Wij b*reuren het dat het alternatief dat wij

- gemotiveerd - hebben gepresenteerd, een lichte
GR, met slechts een verwijzing naar een regeerakkoord (dat geen wettelijke status heeft) is
afgewezen. Dit klernt terneer omdat u steeds in uw communicatie heeft ¿¡¡rngegeven dat u uitgaat
van samenvoeging van gemeenten, waarbij in eerste instantie ruimte werd gelaten, waar het de
keuze van de betrokken gemeentør betrof, om in welk verband te worden samengevoegd. Wij
æzijnnog steeds ervan overtuigd dat wij ean alternatief bieden waar serieus naaÍ zotJ
moeten worden gekeken. Ondanks dat u er een poging toe doet om dat te weerleggen,
herkennen wij ons niet in uw argumentatie. Dit laatste ook omdat na de besluitvorming in uw
rvaren

College op 7 november 20L'1, ook de raden nog in de gelegenheid moesten zijn hierover hun
standpunt te formuleren. Ook die ruirnte is door uw besluit, zonder nadere motivering,
verlaten, waardoor de communicatíe nu nog slechts gaat om het 'hoe', niet om het 'waarom'
van de door u voorgestelde herindeling.
Het bovenstaande heeft ons gesterkt in de opvatting dat van een open overleg nimmer echt
sprake is geweest. In een brief naar het ministerie uit 2015 is immers de samenvoeging van
Huizen, Laren en Blaricum ook al genoemd. Ondanks gebrek aan draagvlak en urgentie, en in
weerwil van een reëel alternatief voor het door Deloitte geconstateerde vraagstuk vanregionole
slagkacht, is een vasthouden aan de door u gewerrste herindeling blijkbaar de enige uitkomst
van het 'open' overleg. In geen van de reacties van U is echt ingegaan op de argumentatie zoals
ingebracht door de gemeente Laren. Wij wijzen hier ook expliciet op de reactie op de zienswijze
van de gemeente van oktober 2016 enhet uitblijven van een inhoudelijke reactie op de in die
zierrsw ijze aangevoerde argumentatie.

Het rapport van Deloitte stelt dat de bestuurskracht van Larør op orde is, dat de begroting en de
realisatie daarvan sluitend zijnen dat ook regionaie waagstukken (steeds) krachtig(er) worden
opgepakt. Een voortdurende discussie over de zelfstandigheid van de gemeenten in de Gooi- en
Vechtstreek leg!. deze ontwikkcling feitelijk plat. Wij constateren dat de provincie daarmee de
ontwikkeling van bestuurskracht van de regio niet faciliteert maar feitelijk voor jaren blokkeert.

Met de opgaven waar de regio voor staat een ongewenste ontwikkeling. Voor veel taken is de
gemeente inderdaad aangesloten bij gemeenschappelijke regelingen, waarvan de meest nabije
de BEl-Combinatie is. Daarover hebben College en Raad dan ook het meest te zeggen, via de
geëigende instrumenten als de Programmabegroting. Andere gemeenschappelijke regelingen
zoals de Veiligheidsregio hebben een wettelijke basis en staan'op afstand'. Dat wordt met ecn

herindeling niet anders.
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rù/ij constatereir dat wij in meerdere documenten een heldere argumentatie hebben aangevoerd
en dat wij in de correspondentie vanuit de provincie, zowel mondeling als schriftelijk,
nauwelijks inhoudelijke beantwoording hebben aangetroffen.
Het is ons kortom nog steeds onduidelük op basis van welke argumentatie u, tegen de wil van
de drie gemeenten, de herindeling van deze drie gemeenten toch door zou willen zetten. In uw
aanbiedingsbrief van 16 januari 2018, bü de beantwoording van de raadswagen, sluít u immers
af met dat uitgangspunt. Wij kunnen niet reproduceren hoe elk argument gewogen is, als zo'n
wegíng al heefr plaalsgevonden, en herhalen met klem dât op basis van de ons bekende
gegevens er geefi sprake is geweest van het door de wet vereiste open overleg.

Wij stellen voor de raadsleden, in overeenstemming met de Grondwet en Kieswet, tenminste te
laten zittørt voor een periode van vierjaar na de aankomende verkiezingen voor de
gemeenteraden. Op die wijze ontstaat voor de nieuw gekozen volksvertegenwoordigers een
vorrn van rechtszekerheid en helderheid over de termijn waarover hun mandaat zich uitstrekt.
Mocht U in de tussentijd, tegen de argumentatie en wens van de drie gemeenten in, toch
besluiten tot een herindeling dan biedt dat in ieder geval de kans om het procespad wel goed te
bewandelen en de toekomstige raads- en collegeleden die rechtszekerheid te bieden.

Wij vertrouw€,n graag qp een spoedige inhoudelijke reactie op hetgeen hierboven is gesteld en
hetgeen in onze eerdere gøroemde correspondentie is gesteld. Het is ons op dit moment
volstrekt onduidelijk hoe u tot uw voorlopig standpunt komt. Wij verzoeken U dan ook uw
standpunt indezeteherzienen naast het doorlopen van een zorgvuldige procedure uit te gaan
van gewenste basis voor iedere herindeling en het verkrijgen van voldoende draagvlak. Die zijn
in de huidige
afutezig.

college

en wethouders

.---'<'---2G. Kolhom

mw. drs. R. Kruisinga
burgemeester
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Gedeputeerde Staten
POSTSUS

3007 | 2001 DA HAARLEM

Uw contactpersoon

Raad van de gemeente Laren door tussenkomst van Burgemeester en

dhrJ. van der Wal

Wethouders
Postbus 7l
37SS ZH Eemnes

BEL/BS

Telefoonnummer +3 I 235 I 43465
walj@noord-holland. nl

I ll
Verzenddatum

I 6 JnN. zots

Betreft: vragen arhi-procedure
Kenmerk

30s888/r 03497s

Geachte dames en heren,

brief van l4 december 2017 zond u ons een aantalvragen naar
aanleiding van ons besluit van 7 november 201 7 over het vervcilg van
de arhi-procedure in de Gooi en Vechtstreek. ln de bijlage vindt u de
beantwoording van uw vragen.
BiJ

Uw kenmerk

Wíj zenden de beantwoording ook naarde andere gemeenten in de
Gooi en Vechtstreek en naar PS van Noord-Holland. WU vinden het

namelijk van belang dat alle betrokkenen over dezelfde informatie
beschikken.

Wij zijn van plan om met u en met de andere betrokken gemeenten in
overleg te treden over het op te stellen herindelingsontwerp. Wij zullen
u daar nog nader over informeren.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

nciesecr*[rh4

"

Bergkamp

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten
van het college dat met dit onderwerp is

door het lid

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 5l 4 3030

bûlase(n)
Kopie aan

gemeenten Gooi en Vechtstreek,

PS

van Noord-Holland
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www. noord-holland.nl
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Laren

Technische / juridische vragen gemeenteraad Laren
Betreft de brief van GS van

I

novernber 2A17 een aankondiging van een voorgenomen besluit?

Antwoord:
Het betreft een mededeling van GS:
- dat de provinciale tu'hi-procedure wordt voortgezel voor de genteenten Huizen, Blaricum ett
Laren;
- dat een herindelingsotlÍ\,erp wordt voorbereid voor een.fusie van deze gemeenten en
- dat de termijn hiervoor wordt verlengd tot I septentber 2018.
Het oognerk van de mede¿leling is om duidelijkheid te bieden aan de betrokken gemeenten over de
termijnen van de verschíllende fasen in het herindelingsproces.

2.

Betreft de briefvan GS van 8 november een voor beroep ofbezrvaar vatbare beslissing?
Antwoord:
Nee, het betreft een nededelingvan GS dat niet kan worden aangemerkl ctls een beslissing die

vaÍbaar is voor benpaar ofberoep.

3.

Is een termijn (3 maanden) genoemd in arlikel 8, tid 2, van de Wet ARHI een termijn van orde ol
een'fatale' termijn? Welke betekenis heeft de term " uiterlijk" in het genoemde artikel, en waar
wordt ee¡r rnogelijke afwijking ervan op gebaseerd?

Atttwoord:
De termijn die is genoernd in artikel 8, nyeede lid, LVet arhi mr,¡et *'orden actngemerkt als een
tennijnvon or¿{e. Als de termijn niet gehaald wordt, gnal hel herindelingsproces niet de volgende
fase in. Een zorgvuldige voorbereíding van een herinclelingsonlv'erp/etdvies sta(tt voor GS voorop.
Het is ook logisch oû, een zienswijze van de betrokken rctden pcts te vragen na de komende
raadsverki e zi ngen, v, a ard o or t ermijn en opsch uiven.

4.

Een termijn van orde mag geen juridische consequenties hebben, nraar raadsledeÍì moeten van
tevoren weten tot wanneer ze verkozen zijn. Met het 'besluit' tot verlenging van de ARHI is echter

onduidelijk en niet vastgelegd tot wanneer zij raadslid zijn. Dit kan namelijk 2021 zijn m¡rar ook
2022. Dif is vastgelegd in de kieswet. Is dit juist en wat is de veraniwoordelijkheid van de
Provincie hierbij?
Anbvoord:
In de \let arhi hrt. 52 e,v.) zijn bepalingen opgenomen over tussentijdse røadsverkíezingen bij
een wijzigittg vctn de genteentelijke indeling. GS hebben slechts procedu'ele taken en
bevoegclhcden daarbij. De rttadsleden worden geacht hiert;an op de hoogte te zijn.

5.

In hoeverre is verlenging van de 'uvettelijke terrnijn van 3 maanden afhankelijk van de instemming
van de Gemeenteraad respectievelijk in hoeverre rnoet de Gerneenteraad instemmen nlet die
verlenging?

Anhvoord:

7

In de þVet urhi is geen recht opgenomen voor gemeettleraclen ont in le stenilten nteÍ verlenging, vun
termiin voor vuststellitrg van een herindelingsotlhverp.

6.

Geen van de l-lBIlL gelreenten is hier voorstander van en allen zijn bestuurskrachtig bevonden.
De huidige bevoegdheid van de provincie is bedoeld orn door te pakken bij gemeenten die door

het ijs zakken. Laren heeft een stabiel en krachtig bestuur, de begroting is op orde en de
voorliggende bestuurlijke opgaven zijn goed beheersbaar. Wat is uw opvatting hierover in het licht
van de te maken zorgvuldige bestuurlijke afwegìng?

Anhvoord:

lltij verwijzen naqr onze bríef van I febnnrÌ 2017, tvaarin v,ij hebhen gentotiveerd rronront 1r'Ìj de
arhi-procedure zijn gestart voor de gehele Gooi en Vechtstreek, en nqar onze briefvan I
novetnber 2017. Zie oak onze beannvoording van vrciag I 3 van de bestuurli¡ke vrugen.

7.

Het is naar onze rnening wenselijk én noodzakelijk dat voorafgaand aan een mogelijk
herindelingsontwerp in overleg met de gemeente Laren een financiële herindelingsscan worclt
opgesteld. Bent u daartoe bereid orn college en raad in staat te stellen adequaat op uw voorstel te
kunnen reageren?

Annvoord:

fnanciële scan is geen verplícltt onderdeel van een herindelingsonÍv/erp. lVij vinden hel
echter wenselijk eenf nancíële beoordeling op te nemen in het herindelingsonhverp. Daartoe zal
Een

een

8.

fnanciële

scan worden uitgevoerd van en met de betrokken gemeenten.

De kosten van een herindeling zijn op basis van een herindelingsscan mogelijk bij benadering te
becijferen. Nr¡ zal er, in geval van Laren, tegelijk sprake moeten zijn van een ontvlechting van de
BEL Combinatie vanwege zelfstandige positie van de in de Provincie Utrecht gelegen gemeente
Eemnes. Een situatie die de deelnemers aan de BEL Combinatie als ongewenst zien en waarvoor
geen draagvlak bestaat. De Provincie gaat daar in haar briefvan 7 novetnber 2017 in het geheel

niet op in. Mogen wij er van uitgaan dat zowel de kosten van ontvlechting en de door de Provincie
gewenste herindeling geheel voor rekening van de Provincie komen?
Antwoord:
ü' zijn díverse mogelijkheden voor de nienve gemeenle en de genreente Eemnes onr desgetuenst de
samentverking vorm te geven. Indien het komt tot uittreding u*crn gerrreenlen uit de GR BELcombinatie zullen afspraken moeten wor¿len getnaakt over deze uittrecling en de fnanciële
verplichtíngen die daarmee samenhangen. Hierhij zijn de bepalingen uit ele gemeenschappelijke
regeling van toepassing. Er is ookjurispruclentie over de vergoedingen voor uitteding.
In de f nanciële scan ten behoeve van he! herindelingso¡ttu,erp dienen mogelijke Jìnanciële
consequenties als gevolgvan uittrecling uit de GR BEL-ccsntbincttie fe v,orden betrokken.
De provincie is ontdat zij een heríndelingsproceclure stert, níet veranlwoordelijk oJ'aansprakelijk
voor de geheel cf gedeeltelijke fnanciële gevolgen ductrvan. Een voltooide arhi-procedure ntondt
uit in een wet (en geen provinciaøl besluit).

z

Bestuurlijke vragen
De Provincie motiveert haar besluit met verr,vijzing naal het regeerakkoord. In hoeverre is van
betekenis dat dit akkoord ten tijde van de briefvan de Provincie van 8 november'slechts'een
ontwerp betrof?

Antwoord:
De reden van afivijzing van de voorgestelde gemeenschappelijke regeling was inhoudelijk en

betrof niet printair het regeerakkoord. Het instellen v(tn een neervoudige centrumregeling
draagf noor onze nteningniet bij aan de democratische legitiniteit en besluitvorming. Wij
hebben ook aan het regeerakkoorcl gerefereerd, dal openbaar v,as E¡eworden en van eenzelde
visie getuigt.

2.

Waarom wordt in de brief van september jl. van uw kant gevraagd om een GR die voldoet aan
voorwaarden om in de briefvan novernberjl. te constateren dat een extra CR niet voldoet?
Daarmee heefl de Provincie valse verwachtingen gewekt, terwijl in het onderhoud met de
Gedeputeerde in juli expliciet gevraagd is of een dergelijke inspanning nuttig en noodzakelijk
zou zijn. De heer v.d. Hoek heeft hier bevestigend op geantwoord.
Annvoord:
Wij hebben in onze brief van I3 september 2017, waarin wij een tussenbetl¿tns van de arhiproceclure gaven, toegelichl waaraan een voorstel rnoest voldoen om als serietts te vvorden
beoordeeld en te worden bett'okken hij onze besluitvonning op 7 november 2017. Dit
betekende dat v,ij in dat geval het voorstel inhoudelijk zouclen beoordelen en niet dat indienen
gelijk stontl eqn honoreren.

3.

Ook als rvordt gekomen tot de door de Provincie ger,venste herindeling blijven de nieurv
gevormde gemeenten voor belangrijke onderdelen van hun taken in sterke mate aflrankelijk
van gemeenschappelijke regelingen. Waarorn komt de Provincie dan toch tot het nu
voorliggende voorstel, waarbij het aantal gemeenschappelijke regelingen nauwelijks afneernt.
(waar bovendien geen draagvlak voor bestaat?) Bent u het rnet ons eens dat hier sprake is van
een schijnredenering, die geen stand houdt bij bestudering van de feitelüke toekornstige
situatie?

Annvoord:
Zie anhvoord vraag l3.Wij delen uw opvatting niet dqt er sprake is van een schijnredenering.

4.

In het ontrverp Regeerakkoord wordt gesproken over 'langiarig en in hoge mate afhankelijk
van gemeenschappelijke regelingen'. Kan cle provincie aangeven wat dat in haar definitie
betekent, respectievelijk hoe dit nieuwe stanclpunt vanuit het Rijk wordt gedefinieerd of nader
onderbouwd?

Antwoord:
De ntinister van BZKhee/i actngekondigd in 2018 met eeil ctctualisotie te komen van het
Beleiclskctder gemeentelijke herindeling en met een beleidsbrieJ'over de þl/'el
gemeenschappelijke regelingen. llrij gaan ervan uit dat dit preciseringvan het landelijk beleicl
zal geven.

Het bestuurskrachtonderzoek vun Deloitte (augusttts 2016) bevat een overzÌchl van de
verbanden partijen en claarmee verbonclen beclragen vun cle onderzochte gemeenten in de
Gooí en í/echtstreek.

3

5.

In cle huidige zelfstandige gerneenten is sprake van gemiddeld I raadslid per 733 inwoners. In
I raadslid per 1589 inrvonels. t{oe kijkt cle Provincie aan

de nieuw te vormen gerneente is dat

tegen het behoud van de bestuullijke en democratische tepresentativiteit ten opzichte van de
huidige, ook door de Provincie als bestuurskrachtig onderschreven gemeenten Laren,

Blaricum en Huizen?
Annvoord:
De verhouding tussen intvonereantal en aantal raadsleden is bij wet geregeld. Het
gemeentebestuur van Amsterdam is hierom niet minder democratisch dan dqt van Laren.
Daarbíj komt dat besluitvorning daoréén raad voor drie kernen in plaats van door drie raden
voor drie gemeenten bijdraagt aan zowel de directe lokale als ook de regionale
besluitvorming.
Ilrij hebben in het open overleg steeds naar voren gebrøcht dqt het voor goede bestuurlijke
verhoudingen en represenÍ(ttíviteit belangrijk is dat bestutu'lijke opschaling gepaard gaat met
afschaling. Dat wil zeggen dal er een goed dorps- en kernenbeleid dient te worden onnvikkeld.

6.

Is u reeds bekend hoe de raden van de gemeenten Huizen en Blaricum ná ontvangst van ulv

briefnu aankijken tegen de voorgestelde fusie? (Standpunt zelfkunnen we zelfook vragen).
Annvoord:
Wij hebben nog geen

fficiële reacties onMangen.

Y{/rj

zrjn van plan orn begin 2018 een plan

van aanpakvoor de herindelingsonfiverpen te bespreken nteÍ de betrokken gemeenten in de

(]ooi en Vechtstt'eek.

7.

Hoe wordt vanuit het belang van de (ambtelijke) BEL organisatie vorrn gegeven voorliggende
opgave van een herindeling en daarmes aan het overleg met de gemeente Huizen?

Antwoord:

Ilij

zttllen nrct de gemeenten overleggen over de voorbereiding van de nieuwe gemeente en
gemeentelijke organisatie. Belentgen van de gemeentelijke medetverkers horen daarin ook hun

plaats te hebben

8.

Met welke periode houdt de Provincie rekening voor de ontvlechting van de BEL combinatie?
Antwoord:
Nader onderzoek zal inzicht noeten geven in de toekomst von de BEL-combinatie.

9.

Met welke kosten rekenen de Provincie voor de ontvlechting van de BEL combinatie?
Antwoard:
Zie het anht,oord op de Technisch/juridische vraag 8.

10. Met welke kosten houden de Provincie rekening ingeval van een hrsie?

Annvoord:
De

fnanciële consequenties

van de herindeling worden in beeld gebracht. Zie ook anhvoord

op de Technisch/juridische vraag
I

L

7.

Waarom is minder raadsleden per inwoner democratischer dan een extra
uitvoeringsorganisatie (CR) waarrnee de gerneenteraad op afstand kornt?

AnÍwoord:

4

Zie c¡ok anlv'oorclen op de vrtrg¡en 5 en 13. Directe invloed van de gekozen
volksvertegenv,ctordiging op de besluitvorntíng en ¿lirecle veruttltt,oording vun bestuunlers

zijn belangríjk voor
I

¿le

dent<;crulische legilimileit.

2. Wat is de motivering van de Provincie

dat de voorgestelde fusie leidt tot een betere regionale

bestuurskracht

Annvaord:
LYíj volgen hierin in grote lÌjnen de adviezen van Jansen en Te Grotenhuis (2014) op basis
waarvan wij ons aclvies aail de minister van BZK hebben uitgehracht over de bestuu'lijke
toekomst van de Gooi en Vechtstreekopmiddellange termiin Çanuari 2015), en het
bestutu'skrachtr;nderzoek van Deloitte (2016). In onze brieJ'van 8.februari 2017 hebben wij
gemotiveerd waarom wij de arhi-procedure zün gestart voor de gehele Gooi en Vechlstreek
met als inzet om te komen tot maximaal drie genteenlen, onder welke vr¡onvqarden en met
welke ruimte voor gemeenten om met ahernatieve oplossingen te komen.
In het open averleg ntet de raad van Laren op 3 I mei 20 17 is deze vraag (vraag I 2) ook

Daarbij is geentuvoord dat je bij maximaul 3 gemeenten je gelijhvaardiger gemeenten
met een adequate ambtelijke organisatie en winder bestuurlijke drukte lcrijgt, u,at bijdraugt

g,esteld.

ctan de versÍerkinE¡ vtrn de

regionale bestuurskracht.

Zie ook de beannroording van vractg I 3,
13. Wat is de motivering van de Provincie dat de afhankelijkheid van gemeetìschappelijke
regeling afneernt door de voorgestelcle fusie?

Anlwoord:
Dit is niet wat wü hebhen gesteld. lltij hebben in onze brief'van

I

noventher 2017 toegelicht

dat wij vinden dot het instellen van een exlra meervoudige cenÍruntgemeente regeling niet
bijdraogt aan de democratische legitimiteit en besluirvornting. Het plaatst de raden van de
gemeenten o.d. vany'ege de mandqtering, meer op afstancl door een beperkte(re) imloed op
vilf belang'ijke regionale thema's (Milieu en duurzaqmheid, Ruimte en mobiliteit, Economie
en innovatie, Cultuur, recreatie en toerisme en Sociaal domein), waarbij het vaststellen ven
een gezantenlijk standpunt per definítie leidt tot minder zelfstandige besluitvorming.

Door de voorgestelde regelingzau de bestuurlijke dnkte in totaliteit niet afnenten. Er zou
minder dntkte kunnen komen in de portefeuillehoudersoverleggen van de regio, maar de drie
colleges van B&W zottden meer attn trfstemming voorctf moeten doen. Dc¡r¡rdat die afstentming
bij de colleges komt te liggen neeml levens de besluitvorntittg door cle rctclen per suldo af.
Bij de voorgestelde regeling zou een gentandateercle v,ethouder in een raad van een anclere
gemeente kunnen wr¡rclen uitgenodigd. Ra¿tdsleden zouclen echter niet altijd hun eigen
wethouder kwtnen aanspreken in concrele gevallen.
Wij vintlen het een betere oplossing csm de regionale bestuurskracht te verslerken door tr¡l
./itsie te konten van lokaal bestuursh'achtige gemeenten nxel genrcenten, v,aar
bestuurskracht on,*oldoen¿le is of onder druk staaÍ.

cle

14. ln hoeverre vclldoet het besluit van GS aan hel eerste vereiste van het'Beleidskader
gemeentelijke herindelingen', dat er draagvlak moet zijn voor herindeling? Nu dat
aantoonbaar afVezig is voor zowel de 3-gemeentenrnodel als voor het opheffen van de
zelfstandigheid.

Anhvoord:

5

In tle herincleling.sontwerpen worden de voorgesteltle.fitsies getoetst aan de criteria van he!

lundelijke en van het proviitciale beleidskacler, v,aerven tlruaevlak er één is.

Ìuúet anclere

v,octrden, dit is geen voonveurde vooraf.

ì5. Wat is, vanuit de door

de Provincie gewenste herincleling en het daarb{ door de Provincie

geformuleerde einclbeelcl van één gemeente voor het gehele Gooi , de door de Provincie
beoogde tennijn (tijdpad) waarop één gemeente moet worden/zijn gerealiseerd? Waarom

wordt dezer optie niet eerst onderzocht.
Anhvoord:
lVij hebben geen tijdpad bepaald om te ko¡nen tot één gemeente Gooi en Vechtstreek. Deze
optie is overigens meerdere malen onderzocht. tltij hebben dit als lange termijn perspectief in
201 3 aan de minister van BZK geadviseerd. In de Verdiepende verkenning van Jansen en Te
Grotenhuis (april 201'l) bleek dat er onvoldoende draagvlak wãs voor deze stap en werd een
nßsenstap naar de vorming van drie gemeenten geadviseerd. Dit hebben wij overgenomen in
ons advies aan de minister van BZK over de besttntrlijke toekontst vqn de Gooi en Vechtstreek
op ntiddellange termijn (ianuari 2015).
In het bestuurskrachtonderzoek van Deloitte (augusfus 2016) en in de tussenbalans
(september 201 7), die we opmaakten na de fase van open overleg, wqs de conchtsie wederom
dat er op dat momenl onvoldoende draagvlak bestond om de stap naar één gemeente te
maken.

16. Bent u het met ons eens dat het door u genomen besluit een democratisch besluit van de
betrokken gemeenteraden behoeft? Bent u het met ons eens dat het door u genomen besluit
niet uitblinkl door argumenten vóór een door u gewenste fusie? Bent u het met ons eens dat in
uw briefop geen enkele manier een bestuurlijke visie op een dergelijk opschaling te vinden is,
en dat dit een minimale eis zou moeten zijn voor een dergelijk ingrijpend besluit?

Annvoord:
Nee, de Il'et arhi voorziet in het geval ven een provinciale procedure niet in een besluít van de
betrokken gemeenteraden. Wel voorziet art. 8, lid 4 bU een pravinciale procedure in de
mogelijkheid voor gemeenteraden om hun zienswijze op het herindelingsontu,erp te geven.
Het antwoord op de overige vragen, die standpunten over ons besluit van 7 november 2017
weergeven, is : Nee.
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briefnummer 8043-2017:548492
bijlage(n) I
datum 14 december 2Al7
inf. bij Bestuurssecretariaat Larcn

afdeling Burgemeester en Wethouders Laren
telefoonnr. 14 035
onderwerp AHRI-procedure

Geachte gedeputeerde staten,

8 november 2017 ontvingen wij schrijven omtrent de ARHl-proceduren in de regio Gooi- en
Vechtstreek' In dit schrijven spreekt u het voomemen uit om onder andere de gerneenten f,aren,
Blaricum en Huizen te fuseren. Een besluit in de zin van artikel 8 lid 2 van de wet ARHI is dit
nict, aangezien u de termijn van het nemen van dit besluit heeft verlengd tot I september 20 I 8.

De gemeenteraad heeft uw schrijven behandeld in de gemeenteraad van 9 november 2017.
Middels onze brief van 20 novernber hebben wij u geinformeerd over de gevoelens cn ontvangst
van uw brief c.q. besluit tot verlenging.
De gemeenteraad heeft het college verzocht dejuridische, procedurele en inhoudelijke vragen te
inventariseren die zijn gerezendoor uw voorgenomen bestuit en deze onafhankelij{ t" Ut"ã
toetsen en beoordelen. De resultaten van deze inventarisatie hebben wlj bü deze brief gevoegd.
De onafhankelijke toetsing en beoordeling verwachten wij begin januari te kunnen uitioeren.
Wij zullen de uitkomste n van deze toetsing voorlcggør aan de gemeenteraad. Aan deze
uitkomsten voegen wij ook een zienswdze op uw besluit, die congruent is aan de eerdere
zienswijze van de gemeenteraad. Het voorlopig standpunt inclusief de summiere onderbouwing
van Gedeputeerde staten dat een bestuurlijke fusie noodzakelijk is, wordt niet gedeeld. Deze
zlenswgze ontvangf .q.na de behandeling in de gemeenteruad van januari op 3l januari 2018.
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Betreft provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek

Verzenddatum

Geacht college,

Kenmerk

-

I N0t/, 20t7

305888/t 002046

Hierbij ontvangt u ons besluit van 7 november 2017 over het vervolg op
de door ons in de regio Cooi en Vechtstreek gestarte procedure op
grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). W[ lichten dat
hieronder graag nader aan u toe.

uw kenmerk

Wij hebben op 7 november 201 7 besloten
l. Kennis te nemen van bijgaande brieven van de gemeenten Weesp,
Hilversum, Huizen, Blaricum en Laren;

2. a. De provinciale arhi-procedure te verlengen voor de gemeenten
Weesp en Gooise Meren tot na het besluit van de raad van Weesp op 9
november 2017 en, indien de raad van Weesp besluit met welke
gemeente Weesp gaat fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op
afzienbare termijn bestuurlijk) en per wanneer, de provinciale arhiprocedure voor Weesp en Gooise Meren te beëindigen;

b. ln het geval van een besluit van de raad van Weesp tot het houden
van een referendum de provinciale arhi-procedure voor de gemeenten
Weesp en Gooíse Meren te verlengen tot na het raadsbesluit na afloop
van het referendum en het voorbehoud te maken dat, indien de raad
niet in zijn eerste vergadering na het referendum besluit met welke
gemeente Weesp gaat fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op
afzienbare termijn bestuurlijk) en per wanneer, de provinciale arhi'
proced u re wordt doorgezet;
Postbus 3007

3.

De provinciale arhi-procedure voort te zetten voor de gemeenten
Huizen, Blaricum en Laren en een herindelingsontwerp voor te bereiden
voor een fusie van deze gemeenten en de termijn hiervoor te verlengen

tot I september
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De provinciale arhi-procedure voort te zetten voor de gemeenten

Wijdemeren en Hilversum en een herindelingsontwerp voor te bereiden
voor een fusie van deze gemeenten en de termijn hiervoor te verlengen
tot ¡ september 2018;

5. a. Vast te houden aan de ontwikkeling van één gemeente Cooi en
Vechtstreek;
b. De voortgang van dit proces te faciliteren en te bewaken.

6.

De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, de Utrechtse gemeente
Eemnes, de provincie Utrecht, PS van Noord-Holland en het ministerie
van BZK met brieven te informeren.

Kader
Op basis van het vigerende provinciaal beleidskader 2013
'Bestuurskrachtige regio's in Noord-Holland' en het coalitieakkoord
'Ruimte voor groei' 20'l 5-2019 stelt de provincie zich vooral op als
partner van de gemeenten om van daaruit een verbindende,
ondersteunende, faciliterende, stimulerende en acterende rol te spelen
ln beginsel is de provincie voorstander van gemeentelijke
samenwerking van onderop, tenzij bestuurlijke kwal¡teit dan wel
verminderde bestuurskracht tot gevolg hebben dat de díenstverlening
aan burgers of de democratische legitimite¡t onder druk komt te staan
Op dat moment kan dat provincie het instrumentarium van de wet arhi
¡nzetten. De provincie betracht evenwel grote zorgvuldigheid in
processen en zoekt zoveel mogelijk naar een optímaal draagvlak voor
voorstellen gericht op bestuurskrachwersterking en een robuuste
regionale samenwerking.

Aanleiding
U heeft per brief d.d. 8 februari 2O17 (kenmerk 305888/91 3347)
kennis kunnen nemen van ons besluit om op 7 februari 201 7 de arhiprocedure te starten, met als uitgangspunt om in de Cooi en
Vechtstreek te komen tot een bestuursmodel met maximaal drie
gemeenten ter versterking van de lokale en regionale bestuurskracht.
Dit ¡s in lijn met het advies van Deloitte en in vervolg op de adviezen
"Samenwerking Gooi en Vechtstreek" van Winsemius (april 2013), "Gooi
en Vechtstreek: regio met een plusl?" van Jansen en Te Grotenhuis (april
2014) en ons advies aan de minister van BZK (d.d. 23 januari 201 5) over
de bestuurlijke toekomst van de regio. Dit advies was een uitwerking
voor de middellange termijn van ons eerdere advies aan de minister van
BZK (d.d. I november 201 3) over de bestuurlijke toekomst van de
gemeenten Muiden en Weesp, ingebed in een lange term|n perspectief
voor de gehele regio Gooi en Vechtstreek. Het voorstel was om als
fange termijn perspectief voor de regio aan te houden dat er één
gemeente Gooi en Vechtstreek wordt gevormd, danwel een gemeente
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Gooi en een gemeente Vechtstreek. Met de constatering dat er om daar

te komen voor de middellange termijn een tussenstap nodig was.
Deze arhi-procedure had tot doel om deze tussenstap te zetten.
Visie op lange termijn: één gemeente Gooi en Vechtstreek
De huidige stappen om tot versterking van de lokale en regionale
bestuurskracht te komen zijn noodzakelijk, maar ze zijn geen eindpunt.
Wij houden vast aan ons lange termijn perspectief. Wij blijven van
mening dat de vorming van één gemeente 6ooi en Vecht op termijn een
solide en robuuste oplossing is voor de bestuurskrachtproblemen op
lokaal en regionaal niveau. ln het onderzoek van Deloine en in de
tussenbalans, die we opmaakten na de fase van open overleg, was de
conclusie dat er onvoldoende draagvlak bestond om de stap naar één
gemeente te maken. ln de negen maanden sinds de start van de arhiprocedure is de steun voor dit perspectief aantoonbaar gegroeid in de
raden. Dat is een positieve ontw¡kkeling. Wij willen gemeenten die
vanuit dit perspectief willen fuseren ondersteunen. Wij rekenen het tot
onze verantwoordelijkheid om de voortgang in het proces om râén
gemeente te vormen te faciliteren en te bewaken.

Open overleg
ln de fase van open overleg tot 7 augustus 201 7 hebben wü gesproken
met de colleges van B&W en met de raden van alle gemeenten in de
Gooi en Vechtstreek. Wij hebben ook met het college van B&W van de
Utrechtse gemeente Eemnes gesproken. De vastgestelde verslagen van
deze open overleggen zijn op de provinciale websiter geplaatst.
Doel van het open overleg was het toelichten van ons voornemen om te

komen tot m¡rximaal drie gemeenten ter versterking van de lokale en
regionale bestuurskracht en het verzamelen van reacties, visies, wensen
en ideeën vanuit de gemeenten. ln het open overleg hebben wij ook de
ruimte voor gemeenten om zelfstandig te handelen toegelicht, die er in
ons voornemen zit. Deze ruimte betrof de samenstelling van de drie
beoogde gemeenten en het tüdpad. Die samenstelling hoefde niet gelijk
te zijn aan de in januari 201 5 aan de minister van BZK geadviseerde
combi naties Weesp,/WUdemeren/Hilversum,
Huizen/Blaricum/Eemnes/Laren (BEL) en Gooise Meren (Bussum, Muiden
en Naarden). Een andere combinatie was toegestaan, als er een
volwaardig alternatief ontstond en er geen restproblematiek zou
overblijven.
Het rapport van Deloítte noemt als uiterste term¡jn voor herindeling
2023 met een termijn voor de gemeenten tot medio 20.l9 om tot
I zie daarvoor https://www.noordh
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overeenstemm¡ng te komen. Wij hebben het advies van Deloitte niet in
deze vorm overgenomen. ln ons standpunt van 7 februari 2Ol7 over de
aanbevelingen van het bestuurskrachtonderzoek van Delo¡tte is geen
concreet jaartal voor bestuurlijke fusie vastgelegd. Cemeenten konden
besluiten tot fusie op een bepaalde termijn en dit plan aan de bevolking
voorleggen en partüen konden hun standpunt erover desgewenst lnzet
van de verkiezingen laten zijn. De termijn, waarop de bestuurlijke fusie
plaatsvindt, moest reëel zijn.

Tussenbalans
Op l2 september 2O17 is een tussenbalans opgemaakt van de met de
gemeenten gevoerde open overleggen en ontvangen reacties en
voorstellen. U heeft daarover onze brief van I 3 september 201 7,
kenmerk 305888/975816 onwangen, waarin onder meer is
meegegeven aan welke voorwaarden eventuele voorstellen moesten
voldoen om te kunnen worden betrokken bij onze besluitvorming van 7
november 2017 over het vervolg van de arhi-procedure.
Weesp
De raad van Weesp heeft een traject vastgesteld om op 9 november

2017 een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst om het lokale
bestuurskrachtprobleem op te lossen. De gemeenten Amsterdam en
Gooise Meren hebben laten weten dat ze een ambtelijke fusie gevolgd
door een bestuurlijke fusie met Weesp reëel achten. Gooise Meren
noemt daarbij 2022 als datum voor bestuurlijke fusie. Amsterdam laat
de datum aan Weesp. Beide gemeenten hebben in september 2017 op
verzoek van Weesp een position paper aangeleverd.
Wij hebben met B&W van Weesp en met de raad gesproken over het feit
dat het besluit van GS op 7 november 2017 genomen zou worden en
dat de raad van Weesp zijn besluit twee dagen later neemt. Allereerst is
aangegeven dat het door de raad vastgestelde traject en de tot nu toe
genomen stappen bij ons het venrouwen wekken dat de raad op de
vastgestelde datum tot een besluit komt.
Met onze brief van I3 september 20.l7 is uiteengezet, dat wij op de
volgende wijze het probleem op willen lossen, dat de besluiten van de
raad en van ons college volgtijdelijk niet aansluiten. Als de raad van
Weesp op 9 november 2017 besluit met welke gemeente Weesp gaat
fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op afzienbare termiJn
bestuurliJk) en per wanneer, dan kan de provinciale arhi-procedure voor
Weesp worden beëindigd en kan de gemeente Weesp zelf de regie
voeren over het fusieproces. Het college van B&W van Weesp heeft op
10 oktober 2017 het raadsvoorstel vastgesteld voor de bestuitvorming
in de raad van 9 november 2017, Wij gaan er dan ook van uit dat de
raad op de genoemde datum een besluit neemt.
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Wij berichten u daarom dat wij op 7 november 20.l7 hebben besloten
de provinciale arhi-procedure te verlengen voor de gemeenten Weesp en
Gooise Meren tot na het besluit van de raad van Weesp op 9 november
2017 en indien de raad van Weesp besluit met welke gemeente Weesp
gaat fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op afzienbare termijn
bestuurlljk) en per wanneer, de provinciale arhi-procedure voor Weesp
en Gooise Meren te beëindlgen.
Referendum
De raad van Weesp heeft op 6 november 201 7 een referendumverzoek
ontvangen en zal mogelük op 9 november aanstaande besluiten tot het
houden van een raadgevend referendum. Het voor 9 november 2017
geplande besluit over de bestuurlijke toekomst zal de raad dan nemen
ín de eerste vergadering na het referendum. Dit zalvermoedelijk in
februari of maart 201 8 zUn.

Wij hebben het college van B&W van Weesp in onze brief van 6 oktober
2017 geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van een referendum in
Weesp voor onze besluiworming over de arhi-procedure.
Wij berichten u daarom dat wij op 7 november 2017 hebben besloten
de provinciale arhi-procedure voor de gemeenten Weesp en Cooise
Meren te verlengen tot na het raadsbesluit na afloop van het
referendum, ln het geval de raad van Weesp besluit tot het houden van
een referendumr en het voorbehoud te maken dat, indien de raad niet in
zijn eerste vergadering na het referendum besluit met welke gemeente
Weesp gaat fuseren (eventueel eerst ambtel|k en later, op afzienbare
termijn bestuurlük) en perwanneer, de provinciale arhi-procedure wordt
doorgezet.

Wijdemeren
Er moet een oplossing komen voor het lokale bestuurskrachtprobleem

van Wijdemeren. De gemeente Wijdemeren heeft na het
bestuurskrachtonderzoek van Deloitte zelf nog een onderzoek laten
doen door Rijnconsult. De conclusies daarvan sluiten aan bij de
conclusies van Deloitte.

ln onze brief van I 3 september 2017 markeerden wiJ de volgende
opties voor de gemeente wijdemeren.
a

Wijdemeren besluit vô6r 7 november 201 7 tot een bestuurlijke
fusie met in ieder geval Hilversum vóór 2023, en de nieuwe raad
besluit vervolgens vóór I januari 2019 per wanneer dle fusie
daadwerkelijk plaatsvindt. Mocht de nieuwe raad vóór I januari
2019 geen fusiedatum bepalen, dan voeren wij de arhiprocedure voor Wijdemeren om tot een fusie te komen.

30s888/r002046
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Als de raad van WiJdemeren kiest voor zelfstandigheid en het
zoeken van samenwerking op PIOFACH taken met andere
gemeenten, dan biedt dit geen oplossing voor het lokale
bestuurskrachtprobleem. Het voortzetten van de provinciale
arhi-procedure om het probleem op te lossen ligt dan in de
rede.

De raad van Wijdemeren heeft op 2 november 2017 een motie
aangenomen, waarbij is besloten op een zo kort mogelijke termijn te
komen tot een ambtelüke fusie met Hilversum en Gooise Meren en de
ambtelijke fusie in stand te houden tot een bestuurlijke fusie waarbij de
regiogemeenten opgaan in één gemeente Gooi en Vechtstreek. Een
tweede aangenomen motie spreekt uit dat de gemeenteraad van
Wijdemeren de komst van één gemeente in de Gooi en Vechtstreek als
de toekomstrichting voor de regio Gooi en Vechtstreek ziet.
Wij waarderen het als positief dat de mot¡es laten zien dat het besef bij
de raad is gegroeid dat Wijdemeren niet langer zelfstandig kan
functioneren en fusie noodzakelijk is. Tevens dat men aangeeft die
toekomst te zien in een gemeente Goo¡ en Vechtstreek op de langere
termijn. Dit sluit aan bü de visie van GS op langere termijn, maar gaat
voorbij aan de urgent¡e van de lokale problematiek op dit moment en
daarmee de noodzaak van een fusie op korte termijn.

Wijdemeren heeft daarmee niet voldaan aan de voorwaarden, die wij
hebben gesteld in de brief van l3 september 2017. De raad heeft
namelijk niet besloten tot een bestuurlijke fusíe met in ieder geval
Hifversum v6ôr 2O23 (en de nieuwe raad vóór I januari 2019 de
daadwerkelij ke fusiedatu m late n bepalen).

ln het open overleg op I I mei 2017 gaf de meerderheid van de raad
aan de voorkeur te geven aan zelfstandigheid, samenwerking zoeken
met andere gemeenten op PIOFACH taken en blijven van een
uitvoeringsgemeente. Wij hebben daarop geantwoord dat een dergelijke
keuze geen oplossing biedt voor het geconstateerde lokale
bestuurskrachtprobleem en dat fusle dan onvermijdelljk zou ziJn.
De raad van Wijdemeren besloot op 6 juli 2017 om € 800.000 uit de
algemene reserves te voteren om conform het advies van Rijnconsult de
organisatie op orde te brengen. De raad heeft toen geen standpunt
bepaald over de door Rijnconsult geschetste toekomstscenario's voor
de gemeente.
Wij zijn van mening dat de keuze van de raad van 2 november 2A17
voor ambtelijke fusie met Hilversum en Gooise Meren geen zicht geeft
op een solide oplossing van de al langer bestaande
bestuurskrachtproblemen van Wijdemeren. Er is niet onderzocht of
Hilversum en Gooise Meren bereid z|n tot ambtelijke fusie en evenmin
of de gemeenten dit willen onder de voorwaarde dat bestuurlijke fusie
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pas plaatsvindt bij een opgaan van alle gemeenten in de regio in één
gemeente Gooi en Vecht. Wijdemeren heeft het tüdstip van bestuurliJke
fusie bovendien onbepaald gelaten.

Wij delen u daarom mee dat wU op 7 november 2017 hebben besloten
de provinciale arhi-procedure voort te zetten voor de gemeenten
Wijdemeren en Hilversum en een herindelingsontwerp te gaan
voorbereiden voor een fusie van deze gemeenten en de termijn hiervoor
te verlengen tot I september 2018. Wij zlen als eerst haalbare

fusiedatum I Januari 2021.
Blaricum, Huizen en Laren
ln onze brief van l3 september 2017 aan de gemeenten Elaricum,
Eemnes, Huizen en Laren staat dat een uitgewerkt voorstel (en als het
mogelijk is ook de raadsbesluiten) om de regionale bestuurskracht te
verbeteren uiterlijk in de eerste week van oktober 2017 beschikbaar
moest zijn om betrokken te worden bij onze besluiworming op 7
november 201 7.
Wij gaven daarbiJ aan dat het plan in ieder geval aan de volgende
voorwaarden dient te voldoen om als serieus te worden beoordeeld:
. het plan moet geloofrvaardig en overtuigend ziJn;
¡ het beoogde model met de lichte gemeenschappelUke regeling
zou operationeel moeten zijn in 2018;
. de gemeenten willen met dit voorstel büdragen aan het
versterken van de regionale bestuurskracht. De regeling zou
daarom gepaard moeten gaan met een evaluatie na twee jaar
(begin 2OZl). De evaluatievraag zou dan (globaal) kunnen zijn:
Werkt het model zoals in de gemeenschappelAke regeling
vastgelegd en levert dit een bijdrage aan het versterken van de
' regionale bestuurskracht?
Verder spraken wij uit dat wij verwachtten dat, indien uit de evaluat¡e
zou bliJken dat het beoogde resultaat uitbleef en het niet kwam tot een
versterkte regionale bestuurskracht, de gemeenten alsnog zouden
besluiten tot een bestuurlijke fusie.
Wij ziJn de arhi-procedure gestart met de inzet om tot maximaal drie
gemeenten te komen in de Gooi en Vechtstreek. Daarbij is ruimte
geboden aan de gemeenten om met alternatieven te komen. Deze
ruimte betrof de samenstelling van de drie beoogde gemeenten en het
tüdpad, zoals wij eerder in deze brief toel¡chtten.
Wij constateren dat Huizen, Blaricum en Laren niet in lijn met ons
voorstel tot besluiten tot bestuurlijke fusie in welke combinatie dan ook
zijn gekomen,
Huizen, Blaricum en Laren hebben ervoor gekozen om een extra
langjarige regeling op grond van de Wet gemeenschappelUke regelingen
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toe te willen voegen in een regionaal verband, waar het aan voldoende
reg ionale bestuu rs kracht ontbreekt.
Wij hebben de voorgestelde regeling beoordeeld en zijn tot de volgende
afrveging gekomen.
Wij vinden het instellen van een extra meervoudige centrumgemeente
regeling niet bijdragen aan de democratische legitimiteit en
besluíWorming. Het plaatst de raden van de gemeenten o.a. vanwege de
mandatering, meer op afstand door een beperkte(re) invloed op vijf
belangrijke regionale thema's (Milieu en duurzaamheid, Ruimte en
mob¡llteit, Economie en innovatíe, Cultuur, recreat¡e en toerisme en
Sociaal domein), waarbij het vaststellen van een gezamenlijk standpunt
per definitie leidt tot minder zelfstandige besluitvorming.
Wü beoordelen de voorgestelde regeling daarom niet als overtuigend of

gelooñraardig.
Wij vinden het een betere oplossing om de regionale bestuurskracht te
versterken door tot fusie te komen van lokaal bestuurskrachtige
gemeenten met gemeenten, waar de bestuurskracht onvoldoende is of
onder druk staat. ln dit verband wijzen we erop dat het onderzoek van
Deloitte in 20I6lietzien dat Blaricum en Laren in beduidende mate
afhankeliJk zijn van gemeenschappeliJke regellngen en dat de lokale
bestuurskracht van Blaricum en Laren als voldoende kon worden
beoordeeld, maar met als blijvend aandachtspunt de BEL-constructie en
de relatief beperkte schaal.

Wij constateren tenslotte dat het voorstel om nog een extra regeling in
te stellen niet in lijn is met het recente regeerakkoord. Het
regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" zegt onder andere over
gemeentelijke herindeling: "Een proces van herindeling is gewenst voor
gemeenten die langjarig en ín hoge mate afhankelijk zijn van
gemeenschappelijke regelingen voor essentiäle taken. Het is dan aan de
provlncÍe de herindelingsprocedure op basis van de Wet algemene
regels herindelíng (Wet arhi) te starten."
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Wij berichten u daarom dat wiJ op 7 november 201 7 hebben besloten
de provinciale arhi-procedure voort te zetten voor de gemeenten
Huizen, Blaricum en Laren en een herindelingsontwerp voor te bereiden
voor een fusie van deze gemeenten en de termijn hiervoor te verlengen
tot I september 201 8. Wij zien als eerst haalbare fusiedatum I januari

2021.

Wij verzoeken u deze brief ook onder de aandacht van uw raad te

brengen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

n.M, BerEkamp

" Geldhof
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